
Podpisy overovateľov:  

Zápisnica OZ – 15.1.2019 
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.1.2019 o 19:00 hod.  

Prítomní:  

Poslanci, starostka : p. Alžbeta Tuková, p. Jaroslav Bača, p. Ing. Peter Dinga, p. Dagmar 
Ďurišová, p. Katarína Gajdošová, p. Mgr. Daniela Kontinová, p. Janka Masárová, p. Miroslav 
Stančík 
Overovatelia: p. Ing. Peter Dinga, p. Janka Masárová 

       Zapisovateľ: p. Ing. Nina Masárová 

Program OZ 

 
1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu obecného zastupiteľstva 
4. Zásady odmeňovania poslancov OZ vo Vaďovciach 
5. Informácia o spracúvaní osobných údajov členov OZ vo Vaďovciach 
6. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku 
7. Zakúpenie techniky na odhŕňanie snehu 
8. Miestna akčná skupina Kopaničiarsky región – informácia o činnosti a pripravovaných výzvach 
9. Komisie pri OZ Vaďovce – doplnenie 
10. Smernica pre verejné obstarávanie 
11. Rôzne 
12. Záver 
 
 
 
 

 

K bodu č. 1 

Starostka obce všetkých privítala na riadnom zasadnutí OZ a zahájila rokovanie.  
 

K bodu č. 2  

Za zapisovateľa zápisnice starostka obce navrhla p. Ing. Ninu Masárovú. Za overovateľov zápisnice 
navrhla p. Ing. Petra Dingu a p. Janku Masárovú. S návrhmi poslanci súhlasili.  
 

K bodu č. 3 

Starostka obce prečítala jednotlivé body programu obecného zastupiteľstva a navrhla schválenie 
programu zasadnutia.  
Ing. Peter Dinga namietal, že k viacerým bodom programu neboli poskytnuté žiadne materiály 
a navrhuje niektoré body programu obecného zastupiteľstva presunúť do diskusie.  
P. starostka navrhla hlasovanie na schválenie programu obecného zastupiteľstva. Po hlasovaní sa 
pokračovalo podľa bodov programu zasadnutia OZ. 
 
 
Hlasovanie:  
Prítomných:7 poslancov zo 7 poslancov 
Za: 4 poslanci :  p. Dagmar Ďurišová, p. Katarína Gajdošová, p. Janka Masárová, p. Miroslav Stančík 
Proti: 3 poslanci:  p. Jaroslav Bača, p. Ing. Peter Dinga, p. Mgr. Daniela Kontinová 
Zdržal sa: 0 poslancov  
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K bodu č. 4 

- Starostka obce informovala poslancov o dokumente: Zásady o odmeňovaní poslancov OZ a z neho 
vyplývajúcej možnej výške odmeny za zasadnutie zastupiteľstva.  

p. Jaroslav Bača navrhol vykonávať zastupiteľstvo bezodplatne. Navrhol prenechať peniaze pre školu 
vo Vaďovciach.  
Po diskusii poslancov hlasovali za návrh starostky, že finančná komisia predloží návrh na výšku 
odmeny na budúcom zasadnutí OZ. 
 
Hlasovanie:  
Prítomných: 7 poslancov zo 7 poslancov 
Za: 7 poslancov: p. Jaroslav Bača, p. Ing. Peter Dinga, p. Dagmar Ďurišová, p. Katarína Gajdošová, p. 
Mgr. Daniela Kontinová, p. Janka Masárová, p. Miroslav Stančík 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
- Ďalej starostka obce predložila bod dokumentu ohľadom možnosti odmeňovania občanov z rady 
neposlancov a zapisovateľovi komisie.  
p. Mgr. Daniela Kontinová navrhuje sumu pre zapisovateľa 10€ za zasadnutie.  
 
Po diskusii členov OZ sa zhodli s návrhom starostky obce, že finančná komisia podá návrhy odmien 
a tento bod programu zastupiteľstva sa odkladá na nasledujúce zasadnutie OZ.  
 
Hlasovanie:  
Prítomných:7 poslancov zo 7 poslancov 
Za: 7 poslancov: p. Jaroslav Bača, p. Ing. Peter Dinga, p. Dagmar Ďurišová, p. Katarína Gajdošová, p. 
Mgr. Daniela Kontinová, p. Janka Masárová, p. Miroslav Stančík 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

K bodu č. 5 

Starostka obce predložila a objasnila obsah dokumentu ohľadom spracovania osobných údajov. 
 
Prvý dokument obsahoval účel a právny základ spracúvania údajov o: 
- odmene za výkon funkcie poslanca § 25 ods. 8  zákona č.369/1990 zb. o obecnom zriadení, 
- odvod dane v zmysle zákona č.595/2003 z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,  
- odvod poistného v zmysle zákona č.580/2004 z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších 
predpisov a zákona č.461/2003 z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
 
Druhý dokument obsahoval účel a právny základ spracúvania údajov o: 
Zverejňovanie osobných údajov poslancov na webovej stránke obce/mesta  a v priestoroch 
obecného/mestského úradu v rozsahu:  
- meno, priezvisko, titul   
- informácia o tom, či poslanec vykonáva mandát ako nezávislý alebo ako kandidát politického 
subjektu  
- fotografia poslanca  
na základe § 78 ods.2 zákona č.18/2018  z.z. o ochrane osobných údajov 
 
Starostka obce vyzvala poslancov k podpísaniu dokumentov. 
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K bodu č. 6 
 
Starostka obce oboznámila poslancov o žiadosti p. Sakovej o odkúpení obecného pozemku v rozlohe 
2m² a predložila im katastrálnu mapu s vyznačeným pozemkom. Po diskusii členov OZ schválili 
odpredaj obecného pozemku v hodnote 1,50€ za 1 m². 
 
 
 
Hlasovanie: 
Prítomných:7 poslancov zo 7 poslancov 
Za: 7 poslancov: p. Jaroslav Bača, p. Ing. Peter Dinga, p. Dagmar Ďurišová, p. Katarína Gajdošová, p. 
Mgr. Daniela Kontinová, p. Janka Masárová, p. Miroslav Stančík 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 

K bodu č. 7 
 
P. starostka prešla k bodu programu s číslom 7, ktorý sa týkal zakúpenia techniky na odhŕňanie 
snehu. 
P. Ing. Peter Dinga povedal svoj názor k nie úplne vhodnej kombinácii čelne nesenej radlice a nutných 
zariadení k jej upnutiu na traktor z hľadiska finančnej náročnosti (radlica + upínací medzikus cca            
10 000€) ale aj z hľadiska vyváženia a rázov pri odhŕňaní. Navrhol jednoduchú radlicu do zadného 
trojbodového závesu prípadne hydraulicky natáčanú, ktorej cena je cca 2 000€. Ďalej navrhol 
k diskusii, že rozdiel medzi cenou čelnej a zadnej radlice by mohol byť použitý na nákup čelného 
nakladača, ktorý by bol dobrý pomocník v lete aj zime.  
 
Do diskusie sa pripojil p. Igor Naď – zamestnanec Obecného úradu, ktorý pracuje okrem iného na 
údržbe chodníkov v obci počas zimného obdobia. Vysvetľuje, že je traktor pri veľkej záťaži preťažený. 
Upozorňuje taktiež na vysokú spotrebu traktora z dôvodu slabého motora so spotrebou 6l za jednu 
motohodinu. Uviedol príklad techniky, ktorá by bola potrebná zakúpiť a uviedol ich odhadované ceny. 
P. Igor Naď navrhoval, že sa on a aj jeho syn už nebude starať o úpravu obecných komunikácii, 
nakoľko sa v obci rozpráva, že dostáva za odhŕňanie veľké peniaze.  
Starostka obce so súhlasom prítomného p. Igora Naďa predložila dokument znázorňujúci sumu, ktorá 
bola p. Naďovi za údržbu komunikácií počas minuloročnej zimy uhradená. Taktiež p. starostka 
povedala, že sa snažila nájsť vhodnú výzvu s finančnou podporou od Európskej únie na techniku na 
odhŕňanie snehu. Starostka obce vyzýva poslancov k návrhom riešenia situácie.  
P. Jaroslav Bača sa opýtal, či sa jedná o konkrétnu sťažnosť na služby p. Igora Naďa alebo jeho syna.  
P. starostka odpovedala, že nejde o konkrétny podnet.  
P. Ing. Peter Dinga diskutoval s p. Igorom Naďom o možných riešeniach a momentálnom stave 
techniky. Navrhol, či by p. Naď nezapožičal ich radlicu za obecný traktor a nevykonala by sa skúšobná 
jazda. P. Igor Naď s návrhom súhlasil.  
Po diskusii sa prítomní poslanci zhodli, že sa p. Jaroslav Bača, p. Ing. Peter Dinga a p. Miroslav 
Stančík poradia a dohodnú s p. Igorom Naďom ohľadom najlepšieho riešenia situácie a návrhy 
predložia na nasledujúcom obecnom zastupiteľstve.  
 
 
Hlasovanie:  
Prítomných:7 poslancov zo 7 poslancov 
Za: 7 poslancov: p. Jaroslav Bača, p. Ing. Peter Dinga, p. Dagmar Ďurišová, p. Katarína Gajdošová, p. 
Mgr. Daniela Kontinová, p. Janka Masárová, p. Miroslav Stančík 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Skôr, než prešlo OZ k bodu č.8, požiadala pani starostka o slovo p. JUDr. Vavrinčíka a p. Ing. Tvrdoňa 
ohľadom rekonštrukcie hasičskej zbrojnice. P. JUDr. Vavrinčík je víťazom VO a majiteľom firmy, ktorá 
rekonštrukciu realizovala. P. Ing. Tvrdoň bol stavbyvedúci rekonštrukcie HZ. Dôvodom je informačný 
leták, ktorý bol roznášaný do schránok niektorých občanov, ktorého autorom bol p. Radovan Naď. 
Obsahom letáku je podozrenie na nepomer vykonaných prác a materiálových nákladov s výslednej 
ceny rekonštrukcie požiarnej zbrojnice.  
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P. JUDr. Vavrinčík vystúpil a predstavil seba aj jeho firmu. Oboznámil prítomných ohľadom 
rekonštrukcie a jej ceny. Konštatoval možnosť riešenia pri nespokojnosti s ich prácou a dáva priestor 
na otázky. Ďalej konštatoval, že počas jeho prítomnosti pri rekonštrukcii sa nikto s členov DHZ 
neprišiel informovať ohľadom priebehu rekonštrukcie. 
P. Ing. Peter Dinga na tvrdenie p. JUDr. Vavrinčíka reagoval nesúhlasom a povedal, že nemal 
potrebnú dokumentáciu, aby mohol rekonštrukciu kontrolovať. P. Ing. Peter Dinga ďalej poznamenal, 
že potrebné podklady neboli k dispozícii už na začiatku procesu rekonštrukcie HZ, na čo uviedol, že p. 
Mgr. Danielou Kontinovou sa zúčastnili rokovania obecného zastupiteľstva, kde vyzvali p. starostku 
o informácie k rekonštrukcii, ako bude prebiehať a pod. Starostka obce odpovedala, že projekt nemá 
spracovaný, ale akonáhle bude mať všetky podklady, nie je problém ich kontaktovať o doplnenie, 
resp. konzultáciu rekonštrukcie HZ. Účasť p. Mgr. Daniely Kontinovej a p. Ing. Petra Dingu na 
zastupiteľstve predchádzajúceho volebného obdobia potvrdili p. Viera Bačová a p. Viera Biesiková st. 
Tieto tvrdenia potvrdila aj p. Mgr. Daniela Kontinová, ktorá chodila na HZ počas rekonštrukcie a pri 
pokuse o upozornenie na niektoré nedostatky bola od pracovníkov stavby osočená so slovami: „ Čo 
vy s nami máte , čo tu chcete.“  
P. Ing. Tvrdoň na to reagoval, že si spomína, že s p. Mgr. Danielou Kontinovou komunikoval 3 krát.  
P. Ing. Peter Dinga ďalej upozornil na plánované stretnutie výboru DHZ, realizátorov rekonštrukcie 
a starostky z dôvodu odstránenia nedostatku pred odovzdávaním. P. Ing. Tvrdoň tvrdil, že o stretnutí 
nevedeli. Po telefonickej výzve p. starostky veliteľom DHZ oznámila, že sa na stretnutí nezúčastní 
a veliteľ spolu s členmi DHZ majú dané nedostatky spísať. 
P. Ing. Peter Dinga si požiadal o predloženie dokumentácie spojenej s rekonštrukciou HZ.  
 
P. starostka súhlasila s poskytnutím dokumentácie ohľadom rekonštrukcie požiarnej zbrojnice a 
doplnila, že rozpočet na rekonštrukciu bol navrhnutý, schválený a kontrolovaný na prezídiu hasičov.  
P. Ing. Tvrdoň sa pripojil k diskusii a potvrdil, že bolo spravené všetko, čo bolo vyfakturované a aj 
naviac, príkladom uviedol zateplenie veže hasičskej zbrojnice a výmenu poklopu v hodnote 28€.  
P. starostka navrhla v prípade záujmu stretnutie poslancov ale aj občanov s p. JUDr. Vavrinčíkom a p. 
Ing. Tvrdoňom. 

 
 
K bodu č. 8 
 
P. starostka objasňuje členstvo obce v Miestnej akčnej skupine, kde čerpá programy z fondov na 
rozvoj vidieka. Predložila projekty a vizualizácie plánovaných stavieb. Prvý projekt altánu má 
orientačnú cenu  50 000€ a druhý projekt pódia má orientačnú cenu 20 000€. Poskytnutá čiastka pre 
členov MAS je 532 000€. Táto suma bude prerozdelená medzi uchádzajúce sa obce a mestá. 
Pravdepodobná čiastka pre obec na realizáciu projektu bude do 20 000€. Starostka informovala 
o tom, že peniaze presahujúce peniaze z dotácie doplatí obec. Ďalej navrhla poslancom výber medzi 
prvým projektom altánu a druhým projektom pódia s vyhotovenou vizualizáciou v dvoch variantoch.  
P. Miroslav Stančík sa informoval ohľadom priestoru okolo, ako sú napríklad chodníky.  
P. starostka vysvetlila a opísala projekt. Navrhla, aby sa poslanci rozhodli, či sa zrealizuje projekt 
v hodnote cca 50 000€, pri ktorom by si musela obec zriadiť úver na doplatenie realizácie projektu, 
alebo zvolia druhý projekt v hodnote cca 20 000€ a prípadné doplatenie financií by bolo z obecných 
peňazí.   
P. Ing. Peter Dinga reagoval, že sa nevie rozhodnúť takto rýchlo a navrhuje prerokovanie celkového 
návrhu. 
P. Janka Masárová navrhuje mimoriadne zastupiteľstvo ohľadom doriešenia tohto rozhodnutia.  
Občan p. Holota sa pýtal na to, či je suma pre všetky obce a mestá zapojené do projektu rovnaká. 
P. starostka odpovedala, že suma je pre každú obec alebo mesto rovnaká, čiže sa poskytnutá suma 
z fondu na rozvoj vidieka prerozdelí rovnomerne.  
Občianka p. Viera Bačová žiadala o predloženie oboch variant vizualizácie pódia pre poslancov. 
P. starostka reagovala, že im boli vizualizácie na začiatku riešenia bodu č. 8 z programu OZ 
predložené.  
Občianka p. Viera Biesiková st. poukazovala na skutočnosť, že by altán bol na zemi a pódium by bolo 
vyvýšené. Ako bývalá poslankyňa OZ poukazovala na to, že zapojenie do projektu bolo schválené 
predchádzajúcim zastupiteľstvom ale rozhodnutie výberu varianty je na novozvolenom zastupiteľstve. 
Podotkla, že je lepšie schváliť jeden z projektov a prispieť k rozvoji obce, ako nemať nič.  
P. Jaroslav Bača s tvrdením p. Viery Biesikovej st. súhlasil a zároveň sa pýtal, či budú montovanie 
realizovať rovnakí ľudia, ktorí budú pódium predávať.  
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P. starostka odpovedala, že nevie, kto bude víťazom verejného obstarávania a kto bude realizátorom 
projektu.  
Po diskusii poslancov sa zhodli na projekte pódia s približnou hodnotou 20 000€. Na vizualizácii malo 
pódium krytú zadnú stranu pódia. 
P. starostka dala poslancom možnosť hlasovať, či súhlasia za projekt stavby pódia v približnej 
hodnote 20 000€, kde vo vizualizácii má pódium krytú zadnú časť.  
 
 
Hlasovanie:  
Prítomných:7 poslancov zo 7 poslancov 
Za: 5 poslancov: p. Jaroslav Bača, p. Dagmar Ďurišová, p. Katarína Gajdošová, p. Janka Masárová, 
p. Miroslav Stančík 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 poslanci: p. Ing. Peter Dinga, p. Mgr. Daniela Kontinová 
 

K bodu č. 9 
 
Starostka obce navrhla doplnenie členov finančnej a sociálnej komisie. Navrhla prítomného p. Ing. 
Holotu.  
P. starostka dala za návrh hlasovať poslancov OZ, ktorí s návrhom súhlasili.  
 
 
Hlasovanie:  
Prítomných:7 poslancov zo 7 poslancov 
Za: 7 poslancov: p. Jaroslav Bača, p. Ing. Peter Dinga, p. Dagmar Ďurišová, p. Katarína Gajdošová, p. 
Mgr. Daniela Kontinová, p. Janka Masárová, p. Miroslav Stančík 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Ďalej do funkcie p. starostka navrhla prítomnú p. Vieru Bačovú, tá však funkciu vo finančnej komisii 
odmietla. 
 
P. starostka navrhla zriadenie komisie pre šport. Za predsedu komisie navrhla p. Jaroslava Baču a za 
členov občana p. Ing. Petra Vidu a p. Bc. Rastislava Martáka. Návrh na zriadenie ako aj jej členov 
poslanci OZ odsúhlasili. 
Starostka obce požiadala novozvoleného predsedu p. Jaroslava Baču, aby si do konca marca 
rozmyslel, na aký šport sa bude zameriavať (ak by to bol futbal, či to bude pre mládež alebo 
dospelých, a pod.), predložil plánované požiadavky pre obecný rozpočet, informácie o sponzoroch 
a zoznam mien – hráčov, ktorí sa do športu zapoja.  
 
 
Hlasovanie:  
Prítomných:7 poslancov zo 7 poslancov 
Za: 7 poslancov: p. Jaroslav Bača, p. Ing. Peter Dinga, p. Dagmar Ďurišová, p. Katarína Gajdošová, p. 
Mgr. Daniela Kontinová, p. Janka Masárová, p. Miroslav Stančík 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
P. starostka navrhla zriadenie komisie pre kultúru. Za predsedníčku navrhuje p. Mgr. Danielu 
Kontinovú a za členov p. Janku Masárovú a p. Katarínu Gajdošovú. Do komisie navrhla aj občianku p. 
Janu Schneebergerovú.   
 
 
Hlasovanie:  
Prítomných:7 poslancov zo 7 poslancov 
Za: 7 poslancov: p. Jaroslav Bača, p. Ing. Peter Dinga, p. Dagmar Ďurišová, p. Katarína Gajdošová, p. 
Mgr. Daniela Kontinová, p. Janka Masárová, p. Miroslav Stančík 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
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P. starostka informovala poslancov o zbore pre občianske záležitosti, v ktorom je predsedom zboru.  
 

K bodu č. 10 
 
P. starostka informovala poslancov o zmenách a doplneniach v smernici o verejnom obstarávaní. 
Podľa novej smernice je možnosť nákupu tovaru a služieb do výšky 5 000€ bez DPH bez verejného 
obstarávania. Starostka preto navrhla, aby sa poslanci dohodli o výške sumy, do ktorej nebude musieť 
informovať poslancov o nákupe.  
 
Občan p. Ing. Holota upozornil na existenciu limitov a odporučil, aby o sume rozhodla finančná 
a sociálna komisia.  
P. Mgr. Daniela Kontinová chcela vedieť, aké zmeny v smernici nastali.  
Občan p. Ing. Holota odpovedal, že sa zmenila suma z 1 600€ na 5 000€ ohľadom nákupu bez VO.  
Starostka obce navrhla hlasovanie za prerokovanie sumy finančnou a sociálnou komisiou.  
 
 
Hlasovanie:  
Prítomných:7 poslancov zo 7 poslancov 
Za: 7 poslancov: p. Jaroslav Bača, p. Ing. Peter Dinga, p. Dagmar Ďurišová, p. Katarína Gajdošová, p. 
Mgr. Daniela Kontinová, p. Janka Masárová, p. Miroslav Stančík 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 

K bodu č. 11 
 
- P. starostka predniesla harmonogram zasadnutí OZ. Ide vždy o prvý utorok v mesiaci (5.2, 5.3, 2.4, 
7.5, 4.6, 2.7, 6.8, 3.9, 1.10, 5.11, 3.12). Starostka obce navrhla, aby sa stretnutie OZ v období letných 
prázdnin nekonalo. Išlo by o dátum 2.7 a 6.8. V prípade potreby by sa stretnutie OZ mimoriadne 
zvolalo. Návrh bol poslancami schválený.  
 
 
Hlasovanie:  
Prítomných:7 poslancov zo 7 poslancov 
Za: 7 poslancov: p. Jaroslav Bača, p. Ing. Peter Dinga, p. Dagmar Ďurišová, p. Katarína Gajdošová, p. 
Mgr. Daniela Kontinová, p. Janka Masárová, p. Miroslav Stančík 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
- P. starostka informovala o žiadosti o spoluprácu s rybárskym zväzom. Žiadosť spočíva v predaji 
rybárskych lístkov s obecnou pečiatkou. Obec bude mať províziu z predaných lístkov.  
 
 
Hlasovanie:  
Prítomných:7 poslancov zo 7 poslancov 
Za: 6 poslancov: p. Jaroslav Bača, p. Dagmar Ďurišová, p. Katarína Gajdošová, p. Mgr. Daniela 
Kontinová, p. Janka Masárová, p. Miroslav Stančík 
Proti: 0 
Zdržal sa: p. Ing. Peter Dinga 
 
- Starostka obce informuje poslancov o návrhu od občanov na vytvorenie redakčnej komisie 
s činnosťou písania Vaďovských noviniek. Starostka obce navrhuje za predsedkyňu p. Mgr. Danielu 
Kontinovú. Za členov navrhuje p. Mikláša,  za školu a škôlku p. Novomestskú, p. Čerešňovú, za OcÚ 
p. Ing. Ninu Masárovú a fotografie bude prispievať p. Katarína Páleníková.  
 
 
 
 
 
Občan p. Ing. Holota sa opýtal, či môžu prispievať občania do Vaďovských noviniek. 
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Starostka obce potvrdila, že môžu prispievať do noviniek aj občania Vaďoviec.   
 
 
Hlasovanie:  
Prítomných:7 poslancov zo 7 poslancov 
Za: 7 poslancov: p. Jaroslav Bača, p. Ing. Peter Dinga, p. Dagmar Ďurišová, p. Katarína Gajdošová, p. 
Mgr. Daniela Kontinová, p. Janka Masárová, p. Miroslav Stančík 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
- Starostka obce sa vyjadrila k podozreniam p. Radovana Naďa z informačného letáku ohľadom 
zadlženosti obce. V letáku je odkaz na internetovú stránku finstat, na ktorej chcel na dlhy obce 
poukázať. P. starostka preto objasnila výšku dlhu na internetovej stránke tak, že do sumy je zahrnutá 
výstavba bytoviek. Predložila dokumenty z internetovej stránky INEKO (Inštitút pre ekonomické a 
sociálne reformy), ktorá okrem iného skúma finančné zdravie obcí a miest. Vaďovce získali 5,6b 
z možných 6b. Predložený dokument porovnával bodový stav s okolitými obcami a mestami. Portál 
uznáva Vaďovce ako obec s výrobným finančným zdravím.  
 
Občianka Viera Bačová, bývalá poslankyňa OZ,  sa pridala do konverzácie a podotkla, že investícia 
do rozvoja zo strany obce bola nevyhnutná a potvrdila finančné zdravie obce.  
 
- Starostka obce sa vyjadrila k listu od p. Rudolfa Naďa, ktorý bol vhodený do niektorých schránok 
občanov Vaďoviec. List obsahoval dojmy p. Rudolfa Naďa, že je vybavenie domov kompostérmi 
„chorý nápad“. Uvádza kompostér ako nízkoobjemovú nádobu na úkryt hlodavej zveri. Pokladá 
vybavenie domácností nádobami za marketingový ťah p. starostky a verí, že občania kompostéry 
odmietnu. Dokonca podozrieva finančné krytie projektu.  
Starostka obce upozorňuje na novelu Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ktorá stanovuje obciam a 
mestám od 1. 1. 2017 povinnosť zaviesť triedený zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov 
z domácností. Preto je povinnosťou obce vybaviť domácnosti. Na základe tohto zákona bola obcou 
vytvorená žiadosť o dotáciu od Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorá pokryje 
95% z ceny kompostérov. Starostka obce oboznámila poslancov so skutočnosťou, že obec obdrží 330 
kusov nádob na kompostovanie, ktorých cena je 41 122,95€, avšak po odpočítaní dotácie budú obec 
stáť 2 056,15€ (6,23€ - jeden kompostér).  
 
- P. starostka vyzvala poslancov ako aj prítomných k diskusii.  
 
P. Ing. Peter Dinga sa vrátil k téme techniky na odhŕňanie snehu. Predložil nezáväznú cenovú ponuku 
k čelnému nakladaču TL 140 SL ta cca 6 500€  bez DPH. 
P. starostka cenovú ponuku prevzala a navrhla, aby sa poslanci dohodli s p. Igorom Naďom.  
 
P. Jaroslav Bača sa informoval ohľadom voľby nástupcu riaditeľky školy vo Vaďovciach a požiadal 
o informácie ohľadom financií z Ministerstva školstva, koľko dostáva škola peňazí, či dotácií.  
P. starostka povedala, že pánovi poslancovi potrebné dokumenty poskytne. Informovala taktiež 
o dotácií ohľadom zvýšenia energetickej efektívnosti budov, chcela by výzvu využiť na strechu 
a fasádu školy. 
 
- Občan p. Miroslav Urban upozorňuje na smrad zo žúmp bytoviek. Tvrdil, že je natiahnutá hadica do 
obecného odpadu.  
Starostka obce súhlasí a informuje o pláne zvolať starostov okolitých obcí ohľadom kanalizácie. 
Prizvala aj p. Miroslava Stančíka, p. Jaroslava Baču a p. Ing. Petra Dingu.  
Občan p. Holota navrhol riešiť aktuálnu situáciu lebo kanalizácia je dlhodobou záležitosťou. 
Starostka obce navrhuje príkladné riešenie, stanoviť občanom určitý čas na nápravu riešenia odpadov 
a po uplynutí stanoveného času vykonávať náhodné kontroly.  
 
- Občan p. Miroslav Urban žiadal o opravu dverí a zámku na bytovke.  
P. starostka povedala, že znovu zavolá opravára a nech vystaví posudok, či je dvere možné opraviť 
a ponechať alebo sú potrebné vymeniť. Opravy, či výmena dverí bude financovaná z fondu opráv 
bytovky.  
 
P. starostka poďakovala poslancom, ako aj prítomným za účasť a popriala im pekný zvyšok dňa.  
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Zástupca starostu: p. Janka Masárová 
Overovateľ     : p. Ing. Peter Dinga, p. Janka Masárová                       
Zapisovateľ     : p. Ing. Nina Masárová 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Alžbeta Tuková 
              starostka obce  Vaďovce  
 
 


